
         

  

   
 

Propozice závodu 

 

Název závodu:  Otrokovická ZUBR desítka 2019 

 Akce probíhá pod záštitou Města Otrokovice a v rámci Otrokovických 

letních slavností 

 Závod je součástí seriálu DRAGON RACE 2019 

 

 

Pod záštitou: DRAGON BOAT EVENTS z.s. / MĚSTO OTROKOVICE 

Pořadatel: DRAGON FORCE PŘEROV, z.s. 

Termín: 20. – 21. července 2019 (sobota, neděle) 

Lokalita: Štěrkoviště Otrokovice 

 http://www.mapy.cz/s/7omO 

Manažer závodu: Lucie Kotoučová 

 

Přihlášky: do 12.7. 2019 

 Přihlášky zasílejte přes webový formulář: 

 http://www.otrokovickadesitka.cz/prihlaska  

  

Tratě: 200m – vybojkované dráhy, start z pevných startovacích bloků (sobota) 

Upozornění: 200m trať se bude startovat pomocí bójí: bubeník i kormidelník bude povinen tyto bóje před startem pevně uchytit a po 

startovním povelu odhodit. Posádky mají možnost si vyzkoušet start v rámci pátečních tréninků, případně v sobotu před závodem. Na 

pozdější „reklamace“ (zamotání pádel do provazů bójí apod.) nebude brán zřetel.  

 

 1000m – intervalový závod na 3 obrátky (sobota) 

 PRIZE RACE – vložený závod o PRIZE MONEY (neděle) 

  

 

http://www.mapy.cz/s/7omO
http://www.otrokovickadesitka.cz/prihlaska


         

  

   
 

 

Kategorie 

Kategorie Složení posádky Trať Poznámka 

MIX FUN* 10 pádlujících  

(minimálně 2 ženy); 1 bubeník 

200m / 

1000m 

je kategorií pro týmy bez závodních zkušeností 

pádlující s plastovými pádly (např. místní týmy – 

MIX FUN, firmy – MIX FUN FIRMY, apod.) 

MIX 10 pádlujících  

(minimálně 4 ženy); 1 bubeník 

200m / 

1000m 

je kategorií pro týmy se závodními zkušenostmi 

pádlující s dřevěnými nebo uhlíkovými pádly, týmy 

v rámci DRAGON RACE 

ŽENY 10 pádlujících; 1 bubeník 200m / 

1000m 

je kategorií pro týmy, kde všichni členové týmů jsou 

pouze ženy 

OPEN 10 pádlujících; 1 bubeník 200m / 

1000m 

je kategorií pro mužské posádky 

* V rámci MIX FUN budou přihlášené FIRMY a MĚSTA/OBCE vyhlašovány samostatně za podmínky, že počet přihlášených 

posádek v kategorii MIX FUN FIRMY nebo MIX FUN MĚSTA/OBCE bude minimálně 3. 

 

1000m 

Popis závodu:   

 Závod se startuje mezi cílovými bójemi závodu na 200m 

 Lodě startují intervalově, mezi jednotlivými posádkami bude interval 20 vteřin  

 Nasazení do jednotlivých jízd se určí dle pořadí závodu na 200m. První startuje nejpomalejší 

posádka. 

 Posádka, která se nepřihlásí nebo neabsolvuje kvalifikační závod na 200m, bude nasazena, 

jakoby v kvalifikačním závodu skončila na posledním místě. 

 Závod se jede na 3 obrátky.  

 

 

Kormidelníci jsou zajištěni pořadatelem. Vlastní kormidelník je dovolen. 

  



         

  

   
 

 

PRIZE RACE – vložený závod o PRIZE MONEY (10 000,-) 

Trať: 600m;  3x 200m okruh + vložené disciplíny 

Popis závodu:   

 Do závodu se může přihlásit jakákoliv posádka bez omezení. 

 Neexistuje omezení v rámci složení posádky, všechny kategorie budou hodnoceny 

dohromady. 

 Závod se startuje mezi cílovými bójemi závodu na 200m – viz plánek trati. 

 Časomíra začíná běžet protnutím startovní linie. 

 V jedné jízdě pojedou 2 lodě, mezi kterými bude interval 20 vteřin. 

 Nasazení do jednotlivých jízd se určí losem na poradě. 

 Závod se jede na 3 kola. V prvním a druhém kole je vložena doplňková disciplína – 

překážková dráha + vědomostní soutěž.  

 Vyslaný člen posádky do doplňkové disciplíny překoná překážkovou dráhu a na jejím konci 

dostane maximálně 5 vědomostních otázek. 

 Na vědomostní otázky se odpovídá do doby, než vyslaný člen posádky odpoví správně. 

Např. pokud odpoví člen posádky správně již na první otázku, pokračuje v závodu a na další 

otázky již neodpovídá.  

 Zpět běží vyslaný člen posádky již bez absolvování překážek. 

 Pořadí určí celkový dosažený čas. 

 Vítěz získá PRIZE MONEY v hodnotě 10 000,- Kč.  

 Závod se jede na vlastní nebezpečí 

 

 

 

  



         

  

   
 

 

Startovné 

Kategorie ZÁKLADNÍ DRAGON RACE 

MIX FUN 4000,- 5000,- 

MIX 4000,- 5000,- 

ŽENY 4000,- 5000,- 

OPEN 4000,- 5000,- 

Každá další posádka + 500Kč.  

Příklad: Tým XY přihlásí MIX + ŽENY + OPEN tzn., že výše startovného bude 4000 + 500 + 500 celkově tedy 

5000,- 

Startovné je možné uhradit na účet u ČS 3220033369 / 0800 

 

Startovné zahrnuje: 

 Vlastní startovné týmu na závod dračích lodí 

 30-ti minutová tréninková jízda s instruktorem – kormidelníkem 

 Zapůjčení veškerého vybavení, dračí lodě s kompletním vybavením, pádla, bubnu, kormidla, zbraně, 

instruktora pro trénink i vlastní závod 

 Vstup do areálu včetně AFTER PARTY, včetně instruktáže a tréninkové jízdy  

 Kompletní organizaci závodu, zajištění zázemí, zajištění záchranné služby 

 Ceny pro vítěze  

 Startovné v závodu PRIZE RACE (v případě zájmu) 

 

 Startovné nezahrnuje parkovné, ubytování a stravování 

 

 Protesty: 

 Pokud má posádka pochybnosti o správnosti výsledku, případně jiný problém týkající se 

závodu, může podat protest. 

 Protest podává POUZE 1 člen posádky, a sice její kapitán. 

 Protest se podává VÝHRADNĚ hlavnímu rozhodčímu, nikoliv rozhodčím v cíli. 

 Cena za podání protestu je 500Kč. 

 V případě oprávněného protestu se částka vrací, v případě neoprávněného protestu 

propadá pořadateli. 

 

 

  



         

  

   
 

 

Orientační program závodu: 

Datum Čas Program Místo Poznámka 

Pátek 

19.7. od 12:00 Tréninky pro posádky Štěrkoviště Trénink nutné objednat dopředu 

přes webové stránky 

Sobota 

20.7. 8:00 – 8:30 Porada kapitánů Štěrkoviště Hlavní stan 

20.7. 8:30 – 15:00 Závod 200m Štěrkoviště  

20.7. 15:30 – 18:00 Závod 1000m Štěrkoviště  

20.7. 18:15 – 18:45 Slavnostní vyhlášení Štěrkoviště  

20.7. 19:00 -  AFTER PARTY Pláž Štěrkoviště  

Neděle 

21.7. 10:00 - PRIZE RACE Štěrkoviště  

Časy jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo na změnu. 

 

Tréninky 

Datum a čas Místo Cena 

19.7.2019 od 12:00 Štěrkoviště Otrokovice Zdarma v rámci startovného 

dle domluvy od 1.7.2019 Dle domluvy 450Kč / trénink 

 

  



         

  

   
 

 

Občerstvení: Zajištěno pořadatelem 

Parkování: Parkovací místa v blízkosti závodiště 

Ubytování: www.sosotrokovice.cz 

 

Stanování: Stanování v areálu Štěrkoviště není povoleno.  
Doporučujeme využít ubytování na Střední odborné škole Otrokovice. Ceny jsou velmi příznivé, ubytovna čistá a nachází se v bezprostřední 

blízkosti závodiště (cca 5 minut chůze od pláže). 

 

Bezpečnost:  

Za bezpečnost jednotlivých členů posádek odpovídají kapitáni. Kapitáni posádek jsou povinni dodat 

pořadateli podepsané čestné prohlášení. Toto prohlášení automaticky vygeneruje webová stránka. Po potvrzení přihlášky je 

prohlášení zasláno do emailu – kapitán je povinen takto zaslané prohlášení podepsat a jeho sken odeslat zpět pořadateli.  

Pořadatel zajistí lékařskou službu první pomoci. 

 

Konzumace vlastních alkoholických nápojů je zakázáno, zejména připojování vlastních výčepních 

zařízení k elektrické síti pořadatele. Posádka, která nebude toto pravidlo respektovat, bude vykázána 

ze závodu bez nároku na náhradu startovného. 

 

Kontakt:  

Telefon:  +420 602 765 002 

Email: info@dragonboatevents.cz 

Web: www.otrokovickadesitka.cz 

http://www.sosotrokovice.cz/
mailto:info@dragonboatevents.cz
http://www.otrokovickadesitka.cz/


           

   
 

 

 

START / CÍL  

1.,3. a 5. OBRÁTKA  2. a 4. OBRÁTKA 

 

PRIZE RACE 

VLOŽENÁ 

DISCIPLÍNA 

2X  

 
START – 1.obrátka – 1.vložená disciplína – 2.obrátka – 3.obrátka  – 2.vložená disciplína – 4.obrátka – 5.obrátka - CÍL 

Cíl – je nutné projet mezi cílovými bójemi 

Časomíra začíná běžet protnutím startovní linie 

 


